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Problem formulation
How do companies use social media to build strong brands? Are different channels on social
media used in different purposes? How does the usage of social media vary between different
industies?
Purpose
The purpose of this study is to create a deeper understanding of how companies use social
media to strengthen their brands.
Theoretical Framework
The theoretical framework of this paper consist of existing theories regarding brand
awareness, social medias, eWOM, the buying decision process and the identity prism.
Methodology
The study is based on five semi-structured qualitative interviews with companies that use
social media as a marketing channel
Empirical findings
The empirical findings are presented in the paper and highlighted with quotes from the
respondents. The focus of the interview was to collect information of how these five
companies use social media and their thought about the usage.
Conclusion
The findings shows that social media is a powerful tool for companies to strengthen their
brand. By understanding the industry and the target group, the company can customize the
social media updates. To strengthen the brand, the company should use several social media
platform.
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1. Inledning
I följande kapitel presenteras problembakgrund och problemdiskussion som leder vidare till
uppsatsens frågeställning och syfte.

1.1 Problembakgrund
I dagens samhälle finns en stor konkurrens bland företagen och kampen om att ta
marknadsandelar är hård (Statistiska centralbyrån, 2019). Det stora utbudet, från både
nationella och internationella företag, gör att konsumenterna ges stora valmöjligheter. För att
kunna konkurrera mot både svenska och utländska företag krävs därför att det aktuella
företaget kan skilja sig från konkurrenterna, exempelvis genom kvalitet, utbud eller pris.
(Kotler & Armstrong, 2013)
Ett annat sätt att konkurrera på är genom att ha ett starkt varumärke. Genom att skapa sig ett
starkt varumärke ges stora möjligheter till att vinna marknadsandelar samt skapa en plats i
konsumenternas sinnen. När ett varumärke byggs upp och en varumärkesidentitet, som
matchar varumärkesimagen, skapas ges varumärket stora konkurrensfördelar. (Melin, 1999)
I en studie visas att kunder tenderar att vara mindre lojala mot företagen när konkurrensen
ökar. Utifrån erbjudanden eller det för stunden mest lockande varumärket väljer konsumenten
att variera var köpet sker. (Cliffe & Motion, 2005) För att lyckas behålla sina kunder och
utveckla relationen till dem väljer företagen därför att se sitt varumärke som ett viktigt
konkurrensmedel (Melin, 1999). I samband med att företagen ser varumärket som en viktig
pusselbit i försäljningsprocessen, har det blivit centralt att hitta effektivare metoder för att
skapa större värde i varumärket (Cliffe & Motion, 2005).
Under de senaste åren har digitalisering skett och resulterat i stora skillnader för företagen.
Enligt Karlsson (2018) ökar användandet av sociala medier varje år och under år 2018
använde 8 av 10 personer sociala medier dagligen. I samband med ökningen har även
marknadsföring på sociala kanaler under de senaste åren skjutit i höjden. Fler och fler företag
använder idag sina kanaler för att nå ut och skapa relationer till sina följare. (De Veirman,
Cauberghe & Hudders, 2017) För branscher med hård konkurrens är sociala medier ett viktigt
verktyg för att skapa relationer till sina kunder och skapa största möjliga värde i varumärket
(Kim & Ko, 2012). Genom att vara uppdaterad om den förändring som skett, inte minst inom
marknadsföringen, har stora försprång skapats av företag. Den nya slagkraftiga
marknadsföringsstrategin är ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att nå ut till en stor skala
konsumenter. (Bernhardt, Mays & Hall, 2012)

1.2 Problemdiskussion
Den globalisering och digitalisering som skett under de senaste åren har medfört stora
skillnader för företag. Företag kan idag både enkelt och billigt marknadsföra sig och driva
försäljning såväl nationellt som internationellt. Detta har resulterat i ökad konkurrens.
(Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2019) I samband med att antalet möjliga försäljare
ökat och att flertalet företag väljer att driva försäljning på internet har priserna pressats och
blivit svåra att matcha för inhemska företag (Svensk handel 2018). För att konkurrera med de
pressade priserna krävs att företagen på annat vis blir förstahandsvalet hos konsumenten.
Detta kan ske genom exempelvis goda omdömen och bra kvalitéer på produkterna. (Kotler &
Armstrong, 2013) Ett annat exempel för att bli konsumentens primära val är genom att ha ett
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starkt varumärke och skapa en varumärkesimage som matchar den identitet som företaget vill
förknippas med (Melin, 1999).
I samband med utvecklingen och ständig konkurrens bland företagen har marknadsföringen
en stor betydelse för försäljningen. Synen på traditionell marknadsföring har under de senaste
åren förändrats och det har blivit vanligare att kunder förbiser den reklam som kommer från
företag som de saknar relation till. (Lund, 2003) Genom att marknadsföra sig rätt kan företag
därför vinna stora marknadsandelar, samtidigt som fel typ av marknadsföring kan resultera i
katastrofala följder (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2009; Konsumentverket,
2018). Marknadsföring på sociala medier är en relativt ny marknadsföringsform som ökat
drastiskt. Denna typ av marknadsföring gör att företagen på ett billigt och enkelt sätt når ut till
en stor mängd människor (Bernhardt et al. 2012). Då mottagargruppen ofta är stor är det, som
i all sorts marknadsföring, viktigt att rätt budskap når fram. Marknadsföringen behöver
kännas trovärdig och budskapet bör matcha varumärkets identitet. (Kapferer, 2012) Samtliga
företag som innefattas av denna studie använder sig av marknadsföring på sociala medier,
vilket kan generera stora vinster, men även resultera i enorma förluster (Bernhardt et al.
2012). Allt hänger på hur marknadsföringen utformas (Konsumentverket, 2018).

1.3 Frågeställning
Utifrån den problemformulering samt problemdiskussion som förts har följande frågeställning
med tillhörande underfrågor tagits fram:
Hur använder företag sociala medier för att stärka sitt varumärke?
• Används olika kanaler på sociala medier i olika syften?
• Hur skiljer sig användandet av sociala medier mellan olika branscher?

1.4 Syfte
Uppsatsens syfte är att skapa djupare förståelse hur företag använder sociala medier för att
stärka sitt varumärke.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel redogörs tidigare forskning och teorier som studien bygger på. Detta underlag
används för att, tillsammans med empirin, skapa förståelse för hur företag använder sociala
medier för att stärka varumärket.

2.1 Ett starkt varumärke

Varumärket är ett kännetecken som används för att klargöra för konsumenten vem som
tillverkar produkten eller tjänsten (Aaker, 2009). Denna teori används för att förklara
vad som krävs för att ett varumärke ska kunna växa sig starkt.
Då konkurrensen ständigt växer har det blivit svårare att etablera sig hos konsumenterna. Det
är därför viktigt att bygga ett starkt varumärke. (Aaker, 2009) För att bygga ett stark
varumärke krävs att konsumenten har kunskap om och tillit till varumärket. Hög
varumärkesmedvetenhet och en varumärkesimage som matchar varumärkets identitet är
centralt för uppbyggandet av ett starkt varumärke. (Keller, 2013) Det är viktigt att skapa
relationer till konsumenten. Vid en stark relation till varumärket, väljer konsumenten
omedvetet varumärket igen (Keller, 1991). För att ett företag ska bli konkurrenskraftig och
kunna bygga ett starkt varumärke använda strategier för att skapa konkurrensfördelar.
Konkurrensfördelar kan leda till lägre kostnader, ökad omsättning och en högre lönsamhet
(Porter, 1998).

2.1.1 Varumärkesmedvetenhet
Varumärkesmedvetenhet är den styrka som ett varumärke har i konsumentens minne och den
förmåga konsumenter besitter i att framkalla varumärket vid olika omständigheter.
Varumärkesmedvetenhet är betydande vid köpbeslutet då konsumenter köper produkter från
varumärken de är familjära med. (Keller, 1991) Varumärkesmedvetenhet består av två
aspekter; igenkänning och varumärkesåterkallelse (Heding, Knudtzen & Bjerre, 2016). Teorin
är avgörande i studien då varumärkes styrka beror på hur medvetna konsumenterna är om
varumärket.
Igenkännande förklarar konsumentens förmåga att känna igen ett varumärke efter tidigare
exponeringar. Enligt Nedungadi (1990) måste konsumenten tidigare ha sett eller haft en
relation till varumärket. Igenkänning av varumärket kan ske genom exempelvis namn,
logotyp eller utformning. Igenkännandet är viktigt då chansen till köp ökar om konsumenten
känner igen varumärket. (Heding et al., 2016)
Varumärkesåterkallelse förklarar hur väl konsumenten har varumärket i sitt minne. En
konsument som tänker på ett specifikt varumärket när en produktkategori nämns har en stark
varumärkesåterkallelse gentemot företaget. Företagen bör sträva efter att varumärket ska
finnas i konsumentens tankar. (Keller, 1991)

3

2.2 Sociala medier
Dagens marknadsföring har förändrats drastiskt under de senare åren. En stor anledning till
detta är den digitalisering som skett. (Regeringen, 2015) Internet ger möjligheter till
integration mellan konsumenter och företag, vilket ger företagen chans att skapa en relation
till konsumenterna (Kelly, 2012). Marknadsföring på sociala medier har snabbt ökat och är
för många en viktig marknadsföringsstrategi (Fournier & Avery, 2011). Det som skiljer
marknadsföring på sociala medier mot annan marknadsföring är att konsumenterna själva
bestämmer vilket digitalt innehåll de vill se. Konsumenterna söker intressant, trovärdig och
relevant information. Det är därför viktigt att varumärken anpassar sin kommunikation efter
konsumenternas behov. (Kelly, 2012)
Det finns två kommunikationsverktyg inom marknadsföring; envägs- och
tvåvägskommunikation (Minton, Lee, Orth, Kim & Kahle, 2012). Traditionell
marknadsföring består oftast av envägskommunikation. Envägskommunikation innebär att
kommunikationen når konsumenterna, men inte ger möjlighet för dem att besvara den. (Kelly,
2012) Envägskommunikation har under de senaste åren minskat och att endast använda
envägskommunikation kan i dagsläget resultera i fler nackdelar än fördelar för ett företag
(Fournier & Avery, 2011).
Sociala medier är en utveckling av den traditionell marknadsföringen och ger en bredare
kommunikation mellan företag och konsument. Denna kommunikation kallas
tvåvägskommunikation. (Sawchuk, 2011) För att lyckas med marknadsföringen i dagens
samhälle bör företag använda sociala medier (Phan, Thomas & Heine, 2011).
Sociala medier används för att kommunicera och skapa gemenskap mellan individer.
Kommunikationen resulterar i att en del av konsumenternas psykologiska och emotionella
behov av gemenskap uppfylls. (Klym, Montpetit & Blain, 2010) Sociala medierna gör att det
lättare skapas integration och gemenskap i realtid med potentiella och befintliga kunder.
Oavsett tid på dygnet ges företag möjlighet att nå ut till en stor grupp människor. Denna
lättillgängliga kommunikation resulterar ofta i ökad kundlojalitet. Uppdateringar på sociala
medier är dessutom ofta gratis, vilket gör sociala medier till en kostnadsstrategi. (Bernhardt et
al., 2012)
På sociala medier kan företag lätt nå ut till rätt målgrupp. Konsumenter som väljer att följa
företagets sociala medier är de som är intresserade och får inspiration av företaget. Genom att
dessa konsumenter ges möjlighet att sprida företagets innehåll nås potentiella kunder som
företaget vanligtvis inte hade nått fram till. (Kaplan & Haeinlein, 2010)
På sociala medier finns en spridningsfunktion som kallas hashtags, vilket används som en
etikett på inlägg. Sociala medier sammanställer alla inlägg med samma hashtag och gör det
enklare för konsumenter att hitta inlägg under samma kategori. (Tsur & Rappoport, 2012) Det
finns två typer av hashtags; den naturlig respektive riktade hashtagen. Den naturliga
hashtagen används för att få en allmän etikett på inlägget. Den riktade hashtagen används
främst när användaren vill skapa eller främja en trend/budskap. Företag använder ofta den
riktade hashtagen vid kampanjer eller annonsering. (Recuero & Araujo, 2012)
För att konsumenterna ska engagera sig krävs det ett relevant innehåll och det är viktigt för
företag att formulera sig rätt. Kellher & Miller (2006) menar att det är viktigt för företag att ha
en kontinuerlig dialog och en bra kommunikation med sina konsumenter. Detta ger en god
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relation till varumärket. Publiceringar, såväl bra som dåliga, sprids snabbt via sociala medier.
(Rissanen & Luoma, 2016) Det är viktigt att företag som jobbar med sociala medier förstår
hur denna typ av marknadsföring fungerar. De behöver vara ständigt aktiva för att möta
konsumenternas behov. (Guolla, Belch & Belch, 2012) Då marknadsföringsbranschen snabbt
utvecklats har sociala medier blivit räddningen för många företag (Kietzmann, Hermkens,
McCarthy & Silvestre, 2011).
Det är viktigt att tänka på hur ofta företagen uppdaterar sociala medier. Om uppdateringar
sker för ofta kan konsumenterna se inläggen som oviktiga och ignorera dem. Däremot får inte
uppdateringar ske för sällan, det kan tendera till att konsumenterna glömmer av företaget. Ett
inlägg om dagen anses lagom, då följarna blir påminda om företaget utan att uppdateringarna
ses som störande. (Weinberg & Pehlivan, 2011)
Det finns tre aktiviteter när konsumenter interagerar via företags sociala medier; konsumera,
medverka och att skapa. Konsumera innebär att konsumenten ser företagets uppdateringar på
sociala medier, exempelvis filmklipp, bilder eller text. Medverka betyder att konsumenterna
engagerar sig i företagens sociala medier. Detta kan vara att konsumenten följer företaget
uppdateringar och gillar eller kommenterar innehållet. Aktiviteten skapa går ut på att
konsumenten delar företagets innehållet på sina egna sociala medier. (Guolla et al., 2012)
Genom att förstå hur konsumenterna beter sig kan marknadsföringen formas utifrån faktiska
och potentiella kunder (Chevalier & Mazzalovo, 2008).
Underhållning är viktig på sociala medier. Underhållande inlägg gör konsumenten mer villig
att engagera sig i varumärkets aktiviteter. Engagemangsdrivande inlägg, exempelvis tävlingar
eller inlägg där konsumenten uppmanas att engagera sig på annat sätt, gör att konsumenterna
känner en känsla av gemenskap med företaget och andra konsumenter med liknande intressen.
(Manthiou & Ling, 2013)
2.2.1 eWOM – elektronisk word of mouth
Word of mouth är en typ av marknadsföring där varor och tjänster utvärderas och
kommuniceras mellan privatpersoner.
Det är viktigt att förstå vilken makt word of mouth har. Varje konsument har olika åsikter och
värderingar som kan påverka ett företag. (Sweeney, Soutar & Mazzarol, 2012)
Konsumenter kan påverka varandra med deras åsikter och värderingar gentemot ett företag.
En konsument som har en negativ åsikt angående ett företag, kan påverka andra konsumenter
med dess värderingar. Negativa åsikter har en tendens att påverka konsumenterna mer än bra
rekommendationer. (Galan, Lawley & Clements, 2015)
I takt med digitaliseringen har word of mouth utvecklas till elektronisk word of mouth (Kirby
& Mardsen, 2006). Utvecklingen innebär att kommunikationen sker digitalt och budskapet
sprids via olika plattformar på internet. Konsumenter kan enkelt kommunicera och läsa andras
recensioner om varumärken. (Ström & Vende, 2015) Det är viktigt att företag är medvetna om
effekterna av positiv och negativ eWOM (Bao & Chang, 2014). Både den traditionella word
of mouth och den moderna elektroniska word of mouth anses vara det som effektivast
påverkar konsumenters köpbeteenden (Balakrishnan, Dahnil & Yi, 2014).
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2.3 Köpbeslutprocessen
Köpbeslutprocessen beskriver motiven bakom ett köpbeteende. Modellen utgör en grund för
den process som konsumenterna genomgår vid ett köp. Processens omfattning och
ordningsföljd är individuell. (Kotler et al., 2009) Enligt J. (personlig kontakt, 15 april 2019)
bör det primära syftet med all typ av marknadsföringen vara att öka försäljningen. För att
uppfylla detta syfte krävs att företagen förstår de bakomliggande stegen som leder till köp.
Teorin används för att förklara detta sammanhang.
Processen består av fem steg; identifiering av behov, informationssökning, utvärdering av
alternativ, köp av produkt och utfall (Darley, 2010). Det första steget beskriver hur
konsumenten upptäcker ett behov. Behovet skapas av intern eller extern stimuli. Intern stimuli
är konsumentens fysiologiska behov såsom hunger, törst eller sömn. Dessa behov kan kopplas
till Maslows behovstrappa. Externa stimuli uppkommer när konsumenten kommer i kontakt
med en produkt genom externa källor, exempelvis genom word of mouth eller reklam. (Kotler
et al., 2009)
När ett behov har upptäckts påbörjas informationssökning om det identifierade behovet.
Konsumenten blir mer mottaglig för reklam och information om produkten. När
informationen är samlad utvärderas och jämförs de olika alternativen. (Kotler et al., 2009)
Utvärdering görs av de framtagna alternativen. När utvärderingen är klar tas beslutet om
konsumenten ska köpa produkten eller inte. Utvärderingen påverkas av inre och yttre faktorer.
(Sahelices-Pinto, Lanero-Carrizo & Vázquez-Barguete, 2018)
Om konsumenten köper produkten görs en bedömning av produkten. Denna bedömning kallas
efterköpsbeteende. Om produkten tillfredsställer konsumentens behov blir konsumenten mer
benägen att köpa produkten igen. Konsumenten blir även villig att sprida positiv WOM.
(Kotler, 2009)
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2.4 The identity prism
The identity prism förklarar hur en stark varumärkesidentitet byggs upp. Modellen består av
sex dimensioner som fastställer varumärkesidentitet och varumärkesimage. För att lyckas
bygga ett starkt varumärke krävs att kundernas uppfattning om varumärket matchar företagets
bild av varumärket. Kundernas uppfattning är avgörande för hur starkt ett varumärke kan bli
och teorin är därför av betydelse för studien. (Aaker, 1996)
Modellen visar de faktorer som påverkar hur konsumenterna uppfattar varumärket. Samtliga
dimensioner bör ligga i linje med den bild som skapas i första dimensionen. Genom att agera
utifrån den identitet som varumärket anser sig ha, formas varumärkesimagen till att matcha
varumärkesidentiteten. När samtliga delar av modellen anpassas kan företaget bygga ett starkt
varumärke. (Chevalier & Mazzalovo, 2008) Modellen förklarar uppbyggnaden av varumärket
och är därför central i denna studie.
Sändarens bild - Hur vill de framstå?
Den första delen av prisman kallas sändaren bild. Här formas den bild av hur företaget vill att
konsumenterna ska uppfatta dem. Denna bild är ledande för företagets arbete och samtliga
nästkommande steg bör ligga i linje med denna bild. (Kapferer, 2012)
Fysisk Utformning - Vad ser kunden?
Den fysiska aspekten avser egenskaper och ikonografi som skiljer varumärket från
konkurrenter. Fysiska attribut är en kombination av utseendet och känslan av en produkt. Här
inkluderar all visuella representation såsom logga, design på produkt eller design på
paketering. Enligt Ponnam (2007) är fysiska attribut en sammansättning av vad varumärket
står för. Detta steg i prisman bör ses som grunden för varumärket och representerar deras
ambitioner och hur de vill uppfattas. (Kapferer, 2012)
Personlighet - Vem är företaget?
Personlighet innefattar den kommunikation som varumärket har med omvärlden.
Personligheten bygger på företagets vision och de kärnvärden som återspeglar sig i företagets
personlighet. Genom kommunikationen skapas en uppfattning av varumärket.
Kommunikationen kan ske via sociala medier, produktens placering eller olika färger i
varumärket. Det är viktigt att kommunikationen matchar varumärkesidentiteten för att
varumärkets image ska bli i linje med hur varumärket vill framstå. (Kepferer, 2012) För att
uttrycka en personlighet kan företaget använda sig av symboler, framhäva ursprung, forma en
annorlunda reklam eller använda sig av en frontfigur (Melin, 1999).
Relation - Vem är företaget för konsumenten?
Denna dimension visar relationen mellan varumärket och konsumenten. När en personlighet
angetts finns potential att utveckla en relation mellan varumärket och konsumenten. (Pich &
Dean, 2015) Genom en reaktion kan varumärket och konsumenten integrera och förstå
varandra bättre (De Chernatony, 1999). Relationen inkluderar det som konsumenten förväntar
sig av varumärket (Kapferer, 2012).
Kultur -Vad står företaget för?
Den femte dimensionen är företagets kultur och de värderingar och principer som cirkulerar.
Egenskaperna är ofta förknippade med varumärkets organisationskultur, miljö eller bakgrund.
(Kapferer, 2012)
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Reflektion - Vilka är företagets kunder?
Reflektion förklarar den stereotypiska bilden av varumärkets kunder och syftar på hur
konsumenterna önskar att bli uppfattade när de förknippas med varumärket (Pich & Dean,
2015). Enligt Kapferer (2012) vet konsumenter hur varumärkets idealkund ser ut, trots att det
inte alltid speglar sig i marknadsföringen.
Självbild - Vad ska kunden känna?
Självbilden förklarar den känsla som varumärket vill förmedla vid användandet av
varumärkets produkter eller tjänster. Ett varumärke associeras ofta med begrepp, vilka ofta
speglar användarens känsla. (Pich & Dean, 2015) Genom att förstå vad konsumenten vill ha
för självbild, kan varumärket formas utefter deras önskemål. (Chevalier & Mazzalovo, 2008)
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3. Metod
I denna del av uppsatsen beskrivs de moment som genomgåtts vid insamling av material. Här
förklaras hur analys samt skapandet av intervjufrågorna har genomförts.

3.1 Forskningsansats
En induktiv forskningsansats har använts för att ge svar på frågeställningen. Genom att
observera verkligheten har ett problem identifieras och legat till grund för den teoretiska
referensram som tagits fram.
Kvalitativa intervjuer har genomförts för att ge en djupgående förståelse. Förståelsen används
för att identifiera likheter och skillnader inom marknadsföring på sociala medier. Likheter och
skillnader har även sökts på samtliga respondenters kanaler på sociala medier. Den insamlade
datan används för att, tillsammans med den framtagna referensramen, uppfylla studiens syfte
att skapa djupare förståelse för hur företag använder sociala medier för att stärka sitt
varumärke.

3.2 Litteratursökning
För att skapa en grundförståelse i ämnet har tidigare studier, rapporter samt artiklar inom
marknadsföring på sociala medier, varumärkesbyggande och varumärkesimage/identitet tagits
del av. Utifrån detta har ett informationsgap identifierats. Den teoretiska referensram som
använts består av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar samt rapporter. Dessa har
hämtats via OneSearch som är Högskolan i Halmstads databaser. De använda sökorden är:
social media, branding, brand image och brand identity. Dessa ord har använts fristående samt
i kombinationer med andra ord.

3.3 Urval
För att skapa djupare förståelse hur företag använder marknadsföring på sociala medier för att
stärka sitt varumärke har en kvalitativ undersökning genomförts. Urvalet av respondenter har
skett genom ett strategiskt urval. (Svensson, 2015) Svar från 5 företag har samlats in.
Respondenterna är olika stora företag som är verksamma inom olika branscher. Företagen har
sina baser i Sverige, Portugal, Spanien och Finland. Samtliga av dessa företag använder
sociala medier. Dessa företag har valts med anledning att de verkar inom olika branscher.
Detta ger en spridning och en möjlighet att identifiera eventuella likheter och skillnader. Det
gör att resultatet av studien kan generaliseras. Respondenterna har i studien valt att vara
anonyma.
Följande företag har används i studien:
Caseföretag 1 är ett av nordens ledande företag inom barnprodukter online.
Caseföretag 2 är ett medelstort företag som verkar inom bemanning- och
rekryteringsbranschen.
Caseföretag 3 är ett av den specifika ortens ledande mäklarföretag.
Caseföretag 4 arbetar med att sälja jämförelser av finansiella tjänster på internet.
Caseföretag 5 är en allsvensk idrottsklubb.
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3.4 Insamlingsmetod
I undersökningen har semistrukturerade intervjuer i form av telefonintervjuer genomförts.
Telefonintervjuer har används då respondenterna är utspridda över landet. Dessa intervjuer
används för att skapa en djupgående förståelse inom ämnet och om företaget.
Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att ställa följdfrågor för att gå djupare in i
frågorna. (Holme & Solvang, 1997) Samtliga respondenter har fått samma frågor, där
utrymme för individuella följdfrågor getts.
Caseföretagens kanaler på sociala medier har analyserats för att ge en förståelse för
användandet av sociala medier samt uppdateringarnas utformning.

3.5 Utformning av intervjufrågor
Intervjufrågorna är formulerade för att ge utförliga svar från samtliga respondenter. Detta ger
en tydlig förståelse för hur samt varför sociala medier används. Intervjuformuläret har
utformats utifrån den teoretiska referensram som använts. Utrymmet för fria svar har varit
stort.

3.6 Analysprocess
Data som samlats in har sammanställts och analyserats för att ge en överskådlig bild. I svaren
har likheter och skillnader eftersökts för att skapa en förståelse hur företagen tänker kring
marknadsföring på sociala medier.

3.7 Trovärdighet
För att resultatet av studien ska anses tillförlitligt har den teorin som diskuterats kombinerats
med en kvalitativ undersökning. Detta ger möjlighet till en helhetsbild av problemet samtidigt
som det ger en förståelse för de faktorer som påverkar.
Till den kvalitativa undersökningen har 5 företag intervjuats. Då samtliga företag skiljer sig
inom användningsområdet och är oberoende av varandra kan resultatet generaliseras.
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4. Empiri
Följande kapitel presenterar svaren på de kvalitativa intervjuer som genomförts.

4.1 Caseföretag 1
Caseföretag 1 arbetar med försäljning av barnprodukter och är inom denna bransch ledande i
Norden. Företaget har i dagsläget 450 anställda, varav 70 arbetar med marknadsföring.
Företaget lägger stort fokus på marknadsföringen på sociala medier och har 150 000 följare på
sina kanaler.
4.1.1 Intervjusvar
Sociala medier är en marknadsföringsstrategi som Caseföretag 1 lägger stort fokus på.
Företaget uppdaterar sina sociala medier dagligen och uppdateringarna sker i snitt 80 gånger
per vecka. Företaget jobbar frekvent med Facebook, Instagram, deras egna blogg och
Youtube. Facebook och Instagram är kanaler där de publicerar inlägg flera gånger om dagen.
Företagets youtubekanal används endast vid längre videos, exempelvis produktvideos.
Företaget köper även annonsplatser på sociala medier.
Syftet med sociala medier är att skapa hög exponering, öka varumärkesmedvetenhet, aktivera
konverteringar och skapa så högt engagemang kring företaget som möjligt. Marknadsföringen
på sociala medier blir till företagets fördel då detaljerad och relevant information når rätt
målgrupp. För att uppnå syftet med sociala försöker Caseföretag 1 att vara nytänkande och
snabba att efterfölja nya trender.
Kanalerna har olika metoder för att uppnå företagets syfte. På instagram skapas ett härligt,
nyskapande och roligt flöde medans Facebook används för reklam.
För att optimera en varumärkesspridning används influencer marketing. Med hjälp av
strategin får företaget tillgång till flera härliga bilder i en neutral miljö.
“Om en influencer har publicerat en fin bild med våra produkter så är vi snabba på att dela
bilden. Dels för att skapa en starkare relation till influencern och dels för att visa våra följare
att influencern använder våra produkter.”
Caseföretag 1 vill uppfattas som ett härligt och professionellt företag som erbjuder allt som ett
barn behöver. För att lyckas med detta lägger företaget mycket tid på de inlägg som
publiceras. Det är viktigt att bilder och text matchar varumärkets identitet och att varje inlägg
innehåller information om var produkterna kan köpas. Företaget svarar på kundernas frågor
eller åsikter så snabbt de kan.
Engagemangsinlägg, i form av tävlingar och inlägg där igenkänningsfaktorer i vardagen
framkallas, används dagligen på Instagram och Facebook. Syftet med inläggen är att skapa
integration mellan konsumenter och företaget. Ju högre engagemang på inläggen, desto mer
synlighet får företaget i konsumenternas flöden. Genom att inläggen gillas, kommenteras och
delas nås även konsumenter som inte följer företagets kanaler.
Caseföretaget anser att sociala medier stärker varumärket då det leder till en personlig kontakt
med deras kunder. Denna personliga kontakt resulterar i att relationen mellan konsument och
varumärket stärks. Det ger företaget möjlighet att se vilka intressen och behov deras följare
har. Caseföretaget anser att sociala medier ökar konsumenternas varumärkesmedvetenhet då
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varumärket sprids till, både potentiella och befintliga, konsumenter och de med lätthet kan ta
del av företagets sortiment.
Genom att finnas där konsumenterna rör sig ökar chansen att ta plats i konsumentens sinne.
Detta är avgörande vid framtida köp. Företaget vill vara top-of-mind i konsumentens sinne då
det kan resultera i att en positiv eWOM skapas. Intrycket av varumärket är avgörande då en
positiv bild kan leda till fler köp.

4.2 Caseföretag 2
Caseföretag 2 arbetar med HR och rekrytering. Företaget vänder sig till såväl företag som
privatpersoner, där den primära målgruppen är arbetssökande. Marknadsföring och
kommunikation riktas därmed till de som söker nytt arbete. Företaget är medelstort och har
5000 följare på sociala medier.
4.2.1 Intervjusvar
Caseföretag 2 arbetar dagligen med sociala medier och de uppdaterar sociala medierna i snitt
15 gånger per vecka. Sociala medier är företagets primära marknadsförings- och
kommunikationskanal och de plattformar som används är Facebook, LinkedIn, Twitter och
Instagram. Antalet uppdateringar skiljer sig beroende på plattform men de anser att
regelbundenhet är av stor betydelse. Uppdateringarna som sker är både betald annonsering
och organiska inlägg.
Huvudsyftet med sociala medier är att skapa varumärkesmedvetenhet. Caseföretag 2 vill vara
top-of-mind och det främsta varumärket för arbetssökande. Sociala medier används för att
utveckla varumärkets image så att den matchar identitet som byggts upp. För att visa att
företaget ständigt har lediga jobb gör enskilda annonseringar av tjänster. För att uppfylla
syftet krävs genomtänkta, kreativa och regelbundna inlägg.
”Först och främst är det varumärkesmedvetenhet som vi strävar efter. Vi skulle vilja vara
top-of-mind varumärket för arbetssökande.”
De olika plattformarna används till för olika ändamål. Twitter används främst för att dela
inlägg som är relaterade till HR och arbetssökning. På Facebook görs främst betald
marknadsföring då organiska inlägg får dålig synlighet på denna plattform. På Facebook
publiceras arbetsannonser och aktuella nyheter. Instagram är kanalen där konsumenten lär
känna företaget. Här publiceras backstage-material. Dessa uppdateringar är mer informella
och personliga och får ofta högt engagemang. LinkedIn är den mest formella plattformen. Här
riktas inlägg till akademiska arbetssökande och till företagets B2B-nätverk.
I varje uppdatering uppmanar caseföretaget följarna att fråga eller kommentera inlägget. Detta
för att skapa ett engagemang och en relation till följarna. Tävlingar används drygt två gånger
per år.
Caseföretag 2 lägger mycket tid på att skapa innehåll som är intressant för arbetssökande.
Inläggen är ordentligt gjorda för att spegla varumärkets image. Stor vikt läggs vid att bilderna
håller hög kvalitet och att språket är felfritt. För att skapa ett jämnt flöde sker uppdateringarna
regelbundet, ungefär ett inlägg varje dag.
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Genom att synas på sociala medier anser caseföretag 2 att kundernas varumärkesmedvetenhet
ökar. De anser att det är viktigt att synas där kunderna befinner sig, vilket är på olika
plattformar på internet. Att synas på dessa kanaler kan leda till att kunden återkopplar
företaget när de hamnar i en situation där de behöver företagets tjänster.
”Det är mycket viktigt eftersom det kan leda till att kunden kommer ihåg oss när han/hon
hamnar i en situation där man behöver våra tjänster. Det är många operatörer inom vår
bransch och det är viktigt att skilja sig från de andra.”

4.3 Caseföretag 3
Företaget är ett mäklarföretag som verkar på en medelstor ort i västra Sverige. Företaget är
det näst största på orten och förmedlar alla typer av bostäder. De arbetar aktivt med sociala
medier där de har 2000 följare.
4.3.1 Intervjusvar
Det tredje företaget som intervjuats använder sociala medier varje dag. Företaget använder
Instagram och Facebook och de uppdateringarna som sker är annonsering av
försäljningsobjekt, eftermarknadsföring på sålda objekt samt personliga inlägg. Företaget
publicerar i snitt 20 inlägg i veckan, exklusive den automatiska annonsering som sker i
samband med att objekten annonseras på caseföretagets hemsida. Uppdateringarna är
permanenta uppdateringar och uppdateringar som är tidsbestämda. Utöver dessa
uppdateringar svarar företaget på kommentarer samt engagerar sig på konsumenters och andra
företags sociala medier.
Caseföretaget uppdaterar Instagram mer frekvent än Facebook. Instagram används för
personliga och kravlösa uppdateringar. På Facebook sker uppdateringarna ofta i form av
annonsering av bostäder eller branschinriktade inlägg. Företaget anser att Instagram, jämfört
med Facebook, är en plattform där konsumenterna engagerar sig mer och där responsen på
personliga inlägg är större.
Syftet med sociala medier är att öka medvetenheten hos konsumenterna. För att lyckas med
detta används sociala medier regelbundet och uppdateringarna är både personliga och
professionella. Företaget vill uppfattas som professionella och kunniga.
“Vi vill uppfattas som professionella och kunniga samtidigt som vi är roliga, härliga och
personliga”
Varumärket anser att genom att vara aktiv på sociala medier stärks varumärket och
konsumenternas varumärkesmedvetenhet ökar. Företaget verkar inom mäklarbranschen och
konsumenter inom denna bransch väljer ofta mäklare utifrån rekommendationer eller relation
till företagen. Genom att skapa en relation till konsumenten ökar chansen att denne väljer
företaget vid en bostadsförsäljning.
Engagemangsinlägg används med jämna mellanrum. Syftet med dessa är att skapa en positiv
stämning och dra till sig mer följare på kanalen. Engagemangsinläggen sker ofta i form av
tävlingar där vinnarna får fina priser.
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“I somras hade vi en tävling varje gång Sverige spelade en match i VM. Vinnarna vann ett
vm-kit som innehöll en Sverigetröja, en fotboll och snacks till matchen. Det var mycket
uppskattat och engagemanget bland följarna var jättehögt.”
Sociala medier ger en närmare och mer personlig relation till konsumenterna än annan typ av
marknadsföring. Sociala medier är även ett effektivt sätt att uppehålla relationen till tidigare
kunder.

4.4 Caseföretag 4
Respondent 4 är ett fintechföretag som erbjuder jämförelser av finansiella tjänster. Den
huvudsakliga försäljningen sker på internet och de tjänster som jämförs är lån, övriga krediter
samt sparkonton. Företagets främsta marknadsföring sker på sociala medier. Caseföretaget har
750 följare på sina sociala medier.

4.4.1 Intervjusvar
Företaget använder dagligen sociala medier och de plattformarna som används är Facebook,
Instagram och youtube. Företaget anser att Facebook är den viktigaste plattformen och de
uppdaterar sina medier 5 gånger per vecka. Majoriteten av uppdateringarna består av reklam.
Syftet med användandet av sociala medier är att få konsumenterna att klicka sig vidare till
företagets hemsida och där skapa ett behov av deras tjänster. Medierna används strategiskt
och varje vecka sätts mål som följs upp.
“Vårt mål är att få människorna som behöver produkter att gå på webbsidan”
Sociala medier används för optimering, reklam och länkningar till företagets blogg. Tidigare
publicerades en del personliga inlägg på Facebook. Idag används plattformen mest för reklam
då Facebooks algoritmer styr vilka inlägg som får publicitet.

Företaget vill uppfattas positivt och kunniga inom ekonomi. För att uppfattas som detta krävs
stor kreativitet, genomtänkta inlägg och nya uppdateringar varje dag. Företaget har stor
konkurrens på marknaden och det krävs uppdateringar som sticker ut och som ingen annan
gör.
”Vi vill uppfattas som en kompis som vet mycket om ekonomi och ger några tips.”
Företaget anser inte att sociala medier hjälper dem att stärka varumärket. Flera plattformar har
ändrat sina algoritmer vilket resulterat i att företagen måste betala för att synas. Detta
begränsar företagets möjligheter. De anser däremot att det, trots algoritmerna, är viktigt att
existera på sociala medier.
Att använda sociala medier kan öka konsumenternas varumärkesmedvetenhet. Caseföretaget
menar dock att det är lättare för visuella varumärken då caseföretagets bransch inte ger
samma möjligheter till roliga uppdateringar. Deras målgrupp blir kritisk då de ser reklam från
företag inom denna bransch. Detta då de vet att reklamen är köpt och anser den därmed
mindre trovärdig.
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“Konsumenterna vet att några influencer gör annonser för pengar och har blivit ganska
kritiska.”
Företaget tycker att det är mycket viktigt att ta plats i konsumentens sinne för att vara
konkurrenskraftiga.
Då företaget behöver betala för att synas på Facebook har mängden engagemangsinlägg
minskat drastiskt. Tidigare användes dessa inlägg för att se hur stort engagemang företaget
hade på sociala medier. Caseföretaget anser att engagemangsinlägg är viktiga för att locka in
konsumenter på hemsidan.

4.5 Caseföretag 5
Det sista caseföretaget är en allsvensk idrottsklubb. Klubben är välkänd och har lag i flera
åldrar och divisioner. Företaget har närmare 20 000 följare på sociala medier.
4.5.1 Intervjusvar
Sociala medier används varje dag och uppdateringarna sker i snitt 30 gånger per vecka. De
kanaler som används är Facebook, Instagram och Twitter och caseföretaget. Caseföretaget
försöker att vara lika frekventa på samtliga medier. Kanalerna används för att diskutera om
laget, förändringar som skett och andra tankar. Företaget gör liknande uppdateringar på alla
sina medier och är aktiva i de diskussioner som sker på företagets sociala medier.
”Då vårt fotbollslag lockar stort intresse så använder våra medlemmar sociala medier flera
gånger om dagen för att diskutera laget, förändringar, tankar m.m.”
Syftet med sociala medier är att marknadsföra lagets hemmamatcher och att sprida
information om de samhällsengagemang som laget bidrar till. För att lyckas med detta
publicerar caseföretaget många artiklar angående lagets tränare och spelare samt har
sponsrade annonser på Facebook.
På sociala medier vill företaget uppfattas som en förening som håller det som lovas. De vill
framstå som professionella och inkluderande. De anser dock att uppfattningen om företaget
förändras beroende på de senaste matchresultaten. För att uppfattas på önskat sätt har
företaget en kampanj som uppmuntrar till ett supporterengagemang i föreningens färger.
Denna kampanj används i samtliga medier.
Genom att använda sociala medier och finnas där företagets intressenter rör sig stärks
varumärket och konsumenters varumärkesmedvetenhet ökar. Företaget har turen att alla i
staden vet vad de gör. De som är intresserade av elitfotboll, även utanför staden, vet vilket
laget är och har ofta sådant stort intresse att de söker upp den information som önskas. Sociala
medier hjälper till att informera om att företaget inte bara är en elitförening, utan en hel
breddförening med lag i alla åldrar.
”Det är väldigt viktigt att skapa en plats i konsumentens sinne, återkommande kunder är
lojala kunder.”
Företagets uppdateringar handlar ofta om att skapa en diskussion om laget eller matcher.
Dessa engagemangsinlägg uppmanar automatiskt konsumenterna att engagera sig. Företaget
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genomför då och då tävlingar på sociala medier. Syftet med dessa är att skapa ett integrerande
köpbeslut.
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5. Analys
Denna analys börjar med att svaren från de fem respondenterna analyseras. Här presenteras
likheter och skillnader mellan företagens sätt att arbeta med sociala medier. I efterföljande
steg i analysen jämförs dessa svar med den framtagna teoretiska referensramen. Detta steg
används för att presentera vad företagens uppdateringar på sociala medier kan resultera i.

5.1 Analys av caseföretagen
I följande analyseras den insamlade datan.

Caseföretag 1 Caseföretag 2 Caseföretag 3

Caseföretag 4

Caseföretag 5

Kanaler

Instagram,
Facebook,
blogg,
youtube

Instagram,
Facebook

Facebook,
Instagram,
youtube

Facebook,
twitter
och
Facebook

Syfte

VarumärkesVarumärkesmedvetenhet, medvetenhet
Öka
konverteringar

Varumärkesmedvetenhet

Konverteringar Sprida
information om
events

Följare

Instagram:
145 000
Facebook:
134 000

Instagram:
5000
Facebook:
7000

Instagram:
2000
Facebook:
1700

Instagram:
700
Facebook:
7500

Instagram:
20 000
Facebook:
12 000

Instagram:7
Facebook:8

Instagram:12
Facebook: 6

Instagram: 2
Facebook: 3

Instagram:14
Facebook:17

Uppdatering Instagram:37
per vecka
Facebook:45

Instagram,
youtube,
twitter,
linkedin

Modellen sammanfattar respondenternas användande av sociala medier.
5.1.1 Vilka plattformar används?
Samtliga respondenter använder sociala medier dagligen och de plattformar som främst
används är Facebook och Instagram. En del av företagen använder även Twitter, Linkedin
samt Youtube. Uppdateringarna som sker på de olika plattformarna är både personliga och
mer formella. Anledningen till att företagen väljer att använda olika plattformar kan bero på
omfattning av företagens marknadsföring.

De företag som använder någon eller några plattformar utöver Instagram och Facebook
arbetar med e-handel, rekrytering och idrott. En förklaring till att dessa företag är aktiva på
fler kanaler skulle kunna förklaras genom att dessa företag ser ett samband med
marknadsföringen och ökad försäljning. Detta kan bero på att företagen erbjuder produkter
och tjänster som är alldagliga och ger konsumenten ångerrätt som trygghet. Produkterna har
dessutom ett relativt lågt inköpspris. Konsumenterna påverkas mer av denna typ av reklam än
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i de fall där produkterna kostar mer och/eller är bindande. Caseföretag 3 och 4 erbjuder dyra
produkter eller tjänster som kan anses som ointressant och inte vardagligt. Dessa två företag
använder endast Facebook och Instagram. Vid val av mäklare har ofta den personliga
kontakten en avgörande betydelse vilket gör att denna reklam inte påverkar konsumenten på
samma sätt som vid de tidigare företagen. Inköp av finansiella tjänster, exempelvis lån, anses
ofta som tungt och tråkigt vilket gör att personen bortser från denna typ av reklam.

5.1.2 Används flera typer av uppdateringar?
Vilka typer av uppdateringar som sker på vilken plattform varierar mellan företagen. Två av
fem företag uppdaterar med samma typer av uppdateringar på samtliga medier. Anledningen
till att idrottsklubben inte varierar sina uppdateringar kan bero på att företaget saknar den
enorma konkurrens som resterande respondenter har. Till skillnad från resterande företag
väljer konsumenten inom denna bransch att konsumera, det vill säga köpa biljett till matchen
matchen, eller att inte konsumera. De övriga respondenterna har en större konkurrens där
konsumenterna även har alternativen att konsumera hos en konkurrent. Detta gör att
företagets huvudsyfte med marknadsföringen är att nå ut till konsumenterna, utan att tävla
mot konkurrenter. De resterande tre av fem företagen använder Instagram för mer personliga
inlägg och resterande plattformar för mer formella inlägg samt reklam. De företag som delar
upp uppdateringarna anser att personliga inlägg får mer engagemang på Instagram än på
Facebook. Anledningen kan vara att Instagram anses vara en mer avslappnad och allsidig
plattform jämfört med exempelvis Facebook eller Linkedin. Det kan även bero på att
personliga inlägg kräver bilder för att få konsumenterna engagerade. På LinkedIn och Twitter
hamnar bilderna ofta i skymundan då det är texten som är avgörande på dessa plattformar. På
Instagram har bilder huvudfokus och texten är ett komplement till bilderna. De tidsbestämda
uppdateringarna på Instagram gör att följarna får uppdateringar i realtid vilket ger en ”här och
nu-känsla”. Dessa inlägg kan även ge en känsla av att uppdateringarna är mer riktade till
följarna än de permanenta uppdateringarna, där även framtida följare kan ta del av gammalt
innehåll. Detta gör att de tidsbestämda inläggen känns personligare och ger en känsla av
gemenskap.

Vid användandet av sociala medier anser respondenterna att det är betydande att företaget inte
bara uppdaterar utan också lägger fokus på att svara på konsumenters kommentarer och
frågor. Att företagen anser detta som viktigt kan bero på att responsen från företaget skapar en
kommunikation mellan företag och konsument vilket tillfredsställer konsumenters behov och
resulterar i en närmare kontakt.

5.1.3 Vad är syftet med sociala medier?
Caseföretagen använder sociala medier i olika syften. Tre av fem caseföretag anser att sociala
medier används för att skapa kännedom och medvetenhet om varumärket. För att uppnå detta
syfte försöker Caseföretag 1 att vara nytänkande och snabba att efterfölja nya trender.
Caseföretag 2 och 3 fokuserar på att uppdateringarna ska vara genomtänkta, varierande och
ske regelbundet. De övriga två företagen använder sociala medier för att marknadsföra
produkter samt skapa ett behov hos konsumenten. För att uppfylla detta syfte fokuseras en
stor del av uppdateringarna på köprelaterad information, bland annat reklam eller
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diskussionsinlägg kopplade till produkten. Genom att ha ett tydligt syfte med medierna kan
uppdateringarna formas därefter.

5.1.4 Hur används sociala medier för att uppnå syftet?
Flera av respondenterna anser att varje inlägg kräver mycket engagemang. Företagen lägger
ett stort fokus på att bilderna håller hög kvalitet och att texten är felfri. Genom att uppdatera
med högkvalitativa inlägg där högt engagemang lyser igenom formas konsumenternas bild av
företaget. Med en tydlig varumärkesidentitet kan företaget forma uppdateringarna till hur de
vill att konsumenterna ska uppfatta dem. De respondenter som anser att felfria inlägg är
avgörande för företaget är de företagen som arbetar med e-handel, rekrytering och ekonomi.
De företag som inte har poängterat detta verkar inom de branscher där konkurrensen är
mindre och en personlig kontakt är av större betydelse. För att dessa företag ska kunna sälja
sina tjänster och produkter krävs att den tilltänkta köparen känner något för företaget eller
säljaren. När företagen uppdaterar med “här och nu-material” skapas denna personliga
relation, jämfört med en uppdatering där bilderna har retuscherats och texten har en stor
baktanke. Detta genomtänkta innehåll ger en känsla av professionellt arbete och mindre
personlighet.

5.1.5 Används engagemangsinlägg?
Samtliga respondenter använder engagemangsinlägg. Hur ofta detta sker skiljer sig från
företag till företag. Engagemangsinlägg är uppbyggda på olika sätt och varierar mellan att
uppmana följarna att kommentera och att ha tävlingar där priser utlovas. Syftet och hur ofta
dessa inlägg sker varierar från företag till företag. De företag som aktivt uppmanar
konsumenterna att kommentera varje inlägg är de företag som anser att sociala medier är en
mycket viktig marknadsföringsstrategi. Anledningen till att dessa företag använder
engagemangsinlägg i större utsträckning än de övriga företagen kan vara att de arbetar mer
aktivt med medierna och har identifierat ett samband mellan engagemanget på sociala medier
och andel köp. De företagen som inte använder engagemangsinlägg i samma utsträckning är
de företag som uppdaterar mer sällan eller till störst del uppdaterar med reklam. Samtliga
företag har tävlingar på sina kanaler.

5.1.6 Hjälper sociala medier till att stärka varumärket?
Alla respondenter, förutom caseföretag 4, anser att sociala medier hjälper till att stärka
varumärket och skapar större varumärkesmedveten. De anser att användandet av sociala
medier skapar en plats i konsumentens sinne, skapar relationer till konsumenten samt sprider
information. Genom att skapa plats i konsumentens sinne och skapa en relation till dem ökar
chansen att de väljer detta företag vid ett köp. Caseföretag 4 som är aktiva inom
finansbranschen anser att sociala medier inte stärker varumärket då nya algoritmer på
medierna sorterar bort en stor del av uppdateringarna och att det därmed är svårare som
företag att nå konsumenterna. De anser att sociala medier kan resultera i ökad
varumärkesmedvetenhet och varumärkestillit. De tycker dock att det är svårare för företag
inom ekonomibranschen då möjligheten till roliga uppdateringar är mer begränsade än för
visuella företag. Att caseföretag 4 motsäger sig det som resterande konsumenter tycker kan
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bero på den bransch de verkar inom, men även på vilka medier som används. Caseföretag 4
säger sig till stor del använda Facebook, vilket är en av de plattformar där det numera kostar
pengar för att annonsera. Gratisuppdateringar försvinner ofta i mängden av köpta annonser på
dessa plattformar. Det kan även bero på att de rör sig i en bransch som anses relativt privat
och okänd. Ekonomi är ett ämne som ofta tystas och när denna reklam hamnar på en sida som
ska anses lättsam blir det krock i konsumentens sinne. Företaget tycker, trots tidigare
argument, att det är viktigt att finnas på sociala medier för att uppmana konsumenterna att
klicka sig vidare till företagets hemsida.

5.2 Caseföretagen jämfört med teoretisk referensram
I detta kapitel jämförs den insamlade datan med den framtagna teoretiska referensramen.
5.2.1 Aktivt uppdaterande
När företagen uppdaterar sina medier nås de konsumenter som valt att följa företagen. För att
få personer att följa företagets sociala medier krävs att de tycker att uppdateringar är relevanta
och intressanta (Kelly 2012). För att lyckas med detta har flera av företagen valt att dela upp
sina uppdateringar på olika plattformar. Detta gör att konsumenterna själva ges möjlighet att
följa de uppdatering som de anser är intressanta och underhållande.
Vid underhållande uppdateringar ökar konsumenternas vilja att engagera sig (Manthiou &
Ling, 2013). För de företag som inte delar upp uppdateringarna kan resultatet bli att
konsumenterna anser att för stor del av uppdateringarna är ointressanta och därmed avföljer
företagets medier. Sociala medier är en sida som anses lättsam vilket gör att ekonomireklam,
som för många anses tungt, inte ses som relevant eller intressant på dessa plattforma (Klym,
et al, 2010). Engagemanget och intresset för detta företags sociala medier blir därmed lidande.
Resterande företag i studien använder sina medier aktivare och då uppdateringarna ses som
mer lättsamt och positivt blir innehållet mer relevant på denna plattform (Klym, et al, 2010;
Kelly, 2012). Resultatet blir att konsumenter väljer att följa medierna. När caseföretagen
väljer att marknadsföra sig på dessa kanaler skapas därmed större varumärkesmedvetenhet
och varumärkestillit, samt att integration och relationen till konsumenten blir bättre (Keller,
1991; Kelly, 2012). När en positiv uppfattning om varumärkes skapas och relationen till
konsumenterna är bra ökar chansen för positiv eWOM (Galan, Lawley & Clements, 2015).
När positiva ord om företaget sprids ökar chansen att fler personer väljer att följa företagets
sociala medier.
Samtliga respondenter uppdaterar och kommunicerar aktivt med sina följare. Denna
integration skapar en relation och en gemenskap till konsumenterna vilket ger en familjär
känsla. Konsumenter tenderar att, vid köp, välja varumärken som de är familjära med (Keller,
1991).

5.2.2 Målgrupp
De som aktivt väljer att följa företagets sociala medier är de personer som har ett intresse i
företag (Keller, 2012). Detta gör att när företaget uppdaterar sina medier nås en
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målgrupp där potentiella kunder befinner sig. Detta gör att marknadsföringen på ett effektivt
och billigt sätt kan resultera i ökad försäljningen. Inom ekonomi- och mäklarbranschen är
målgruppen mer spridd än de övriga caseföretagens målgrupper. Detta gör att
marknadsföringen blir svårare att rikta (Klym, et al, 2010). Plattformen LinkedIn är tydligt
riktad mot arbete och arbetssökande och caseföretag 3’s målgrupp är därmed lätt att nå på
denna plattform. Då plattformen är till för att sprida arbetsrelaterad information blir
konsumenternas uppfattning om företaget positivt när inga personliga uppdateringar sker här
(Guolla, Belch & Belch, 2012).

5.2.3 Syftet med sociala medier
Respondenternas övergripande syfte är att skapa mer kunskap och medvetenhet om
varumärket, vilket är ett av kriterierna för ett starkt varumärke (Keller, 2013). Genom att
företagen uppdaterar sina medier regelbundet blir konsumenterna kontinuerligt påminda och
en plats i konsumentens sinne skapas åt varumärket. Vid köp väljer konsumenter varumärken
efter vad de är familjära med (ibid). Att skapa sig en tydligt plats i sinnet samt skapa en
relation till konsumenten är därmed avgörande för ett varumärke.

5.2.4 Uppdateringarnas utformning
Flera av caseföretagen lägger stort fokus att uppdateringarna ska vara felfria. Den uppdatering
som sker bidrar till hur konsumenten uppfattar företaget (Kepferer, 2012). För att
uppdateringen med högkvalitativa bilder ska resultera i att kunderna får en bild som matchar
varumärkesidentiteten behöver även resterande dimensioner matcha identiteten (Aaker, 1996).
När en konsument som saknar kunskaper om företaget och som befinner sig i
informationssökningsmomentet ser dessa högkvalitativa uppdateringar skapas en bild av
företaget. Denna bild formas till att konsumenten uppfattar varorna som högkvalitativa vilket
ger ett försprång vid utvärdering av produkter inför köp. I informationssökningssteget ökar
konsumentens förmåga att ta emot information (Kotler et al., 2009). Genom att företagen har
flera aktuella inlägg på sociala medier ges mycket information till konsumenten. När
företagen uppdaterar med varierande och nytänkande uppdateringar blir innehållet intressant
vilket lockar konsumenterna att följa företagets medier (Keller, 2012).

5.2.5 Köprelaterade uppdateringar
Caseföretag 4 uppdaterar främst med köprelaterade uppdateringar. Dessa uppdateringar kan
leda till att ett behov hos konsumenten skapas (Darley, 2010). När uppdateringarna endast
består av en typ av uppdatering, i detta fall reklam, kan innehållet uppfattas som enformigt
och konsumenten anser att det blir mindre intressant. Detta kan leda till att konsumenten
väljer att inte följa uppdateringarna (Kelly, 2012). De konsumenter som önskar se fler typer
av uppdateringar ges inte möjlighet till detta. Konsumentens behov blir därmed inte uppfyllt
och relationen mellan konsument och varumärke kan försämras (ibid). Genom att existera på
fler plattformar samt variera uppdateringarna kan resultera i ett ökat intresse hos
konsumenterna.
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5.2.6 Engagemangsinlägg
När caseföretagen uppdaterar med engagemangsinlägg skapas en integration mellan
varumärke och konsument. Denna integration leder till att konsumenternas lojalitet samt
relationen till varumärket förbättras (Bernhardt et al., 2012). När caseföretagen har tävlingar
på sociala medier sprids varumärket och ett positivt eWOM skapas. Tävlingarna resulterar
även att konsumenterna får en positiv relation till företaget. Dessa tävlingar resulterar även i
ett ökat engagemang vilket gör att varumärket sprids och medvetenhet om varumärket ökar.
Denna ökade medvetenhet, samt en bra relation, stärker varumärket och gör att varumärket
väljs vid köp (Keller, 1991).

5.3 Analysmodell
Sociala medier kan användas för att stärka ett varumärke. Genom att förstå konsumenter,
inom olika branschers, behov kan uppdateringarna på sociala media anpassas. För att
varumärket ska stärkas bör uppdateringarna ske regelbundet och på flera plattformar.
Innehållet varieras mellan personliga och mer formella inlägg, varav de personliga publiceras
på Instagram och de formella på Facebook. Om företaget väljer att använda fler medier än
dessa två bör uppdateringar vara formella, säljande och informerande. För att konsumenter
ska anse att uppdateringarna är relevanta och intressanta bör innehåller vara nytänkande och
varierande. Engagemangsinlägg används med fördel då en positiv uppfattning av varumärket,
samt en närmare relation till konsumenten, skapas.

22

6. Slutsats
Sociala medier är ett lättillgängligt och billigt sätt för företag att marknadsföra sig på. Genom
att marknadsföra sig på sociala medier nås rätt målgrupp direkt. Jämfört med annan typ av
marknadsföring, där en stor grupp människor som inte är intresserade av företagets
produkter/tjänster nås, är sociala medier en effektiv marknadsföringsstrategi.
För att stärka varumärket används sociala medier regelbundet och uppdateringarna som sker
är anpassade utifrån företagets identitet. Flera olika kanaler inom sociala medier används för
att skilja på personliga och mer formella inlägg. Facebook, Twitter och LinkedIn är de
plattformar där företaget vill framstå som professionella. Här publiceras främst reklam och
information. Instagram är plattformen som företaget använder för att skapa en närmare och
mer personlig relation till konsumenterna. Här publiceras mer avslappnat och personligt
material. På samtliga medier är det viktigt att företaget svarar på konsumenternas
kommentarer och frågor för att hålla engagemanget hos konsumenterna uppe.
Sociala mediers betydelse varierar mellan de olika branscherna. För branscher vars
konsumenter tillfredsställs genom lokala evenemang har traditionell marknadsföring en större
betydelse än sociala medier. För branscher som rör ekonomi och finansiering kan
marknadsföring i sociala medier i vissa sammanhang skada varumärket mer än vad det
gynnas. Företag som är aktiva inom branscher där personlig relation har betydelse för köp,
kräver mycket personliga uppdateringar. De företag som är aktiva inom branscher som säljer
vardagliga produkter eller tjänster är mer beroende av uppdateringarnas utformning än de
företag som kräver mer personlig relation. I samtliga branscher är det viktigt att finnas på
sociala medier och att uppdateringarna sker i linje med varumärkets identitet. Rena
reklaminlägg och den mer aggressiva marknadsföringen bör anpassas utefter varumärkets
bransch.
Genom att förstå varumärkets bransch och deras kunder kan användandet av sociala medier
stärka varumärket. Vid all typ av marknadsföring är ökad försäljning,
varumärkesmedvetenhet och tillit till varumärket riktlinjer för ett framgångsrikt varumärke.

6.1 Praktiskt bidrag
Det praktiska bidraget med denna studie är att ge företag insikt i hur sociala medier bör
användas i varumärkesstärkande syfte. Denna kunskap kan vara outforskad hos företag.
Studien kan användas som inspiration och kunskapsgivande för företag som vill använda
sociala medier mer målmedvetet.
Företag som verkar inom branscher där personliga kontakt är avgörande bör lägga stort fokus
på Instagram och de inlägg som skapar en personlig relation till konsumenten. Syftet med
denna typ av uppdatering bör vara att stärka relationen mellan konsument och varumärke.
Uppdateringar som ger konsumenten inblick i företagets vardag är av större betydelse än
reklaminlägg.
Företag som säljer alldagliga och i förhållandevis billiga produkter bör arbeta med flera
plattformar. Uppdateringarna bör anpassas utifrån plattform där Instagram används för
personliga inlägg och resterande kanaler för produktinformation, branschinformation samt
reklam. Trots uppdelning av uppdateringarna är det viktigt att få ett varierande och intressant
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flöde. För företag inom denna kategori är uppdateringarnas utformning av stor betydelse och
det är viktigt att uppdateringarna speglar varumärkesidentiteten.
Företag inom ekonomi- och finansbranschen bör använda sociala medier i begränsad mån.
Antalet plattformar begränsas till främst Instagram och Facebook och dateringarna varieras.
Vid reklamuppdateringar är det viktigt att budskapet i uppdateringen är relevant, intressant
och underhållande för att följarna inte ska avskräckas. Personliga inlägg är betydande då det
skapar en relation till konsumenterna.
För samtliga branscher bör uppdateringarna ske regelbundet och antalet bör anpassas utifrån
hur många plattformar som används.

6.2 Teoretiskt bidrag
Studien bidrar till att belysa vikten av användandet av sociala medier och ger kunskaper om
hur dessa medier bör nyttjas i syfte att stärka ett varumärke. Det teoretiska bidraget riktar sig
främst mot företag som vill använda sociala medier mer målmedvetet. Då tidigare
forskningen inom ämnet är bristfällig är ämnet mycket aktuellt att forska vidare inom.

6.3 Vidare forskning
Konsekvenserna vid användandet av sociala medier är fortfarande ett outforskat och svårmätt
område. I denna studie har företag inom olika branscher studerats och resultatet visar på att
marknadsföringen bör anpassas utefter bransch. En mer komplex studie som utgår från
samma fokus men som omfattar fler företag inom samma eller andra branscher hade varit
intressant. Även studier som inkluderar hur konsumenterna uppfattar varumärken på sociala
medier hade varit av intresse.

24

Litteraturförteckning
•

Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand
name. New York: Free Press

•

Aaker, D.A. (1996). Building strong brands. New York: Free Press

•

Aaker, D.A. (2009). Managing Brand Equity [Elektronisk resurs]. Free Press.

•

Abidin, C. (2016). Visibility labour: Engaging with Influencers’ fashion brands
and #OOTD advertorial campaigns on Instagram. Media International Australia,
161: Tillgänglig; Hämtad 2019-03-12 från:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1329878X16665177

•

Balakrishnan, B., Dahnil, M. I. & Yi, J. (2014). The impact of social media
marketing medium toward purchase intention and brand loyalty among
generation Y. School of Business and Economics: University Malaysia Sabah.
Tillgänglig; Hämtad 2019-03-12 från
:https://www.researchgate.net/profile/Dahnil_Mi/publication/266205558_The_Im
pact_of_Social_Media_Marketing_Medium_toward_Purchase_Intention_and_Bra
nd_Loyalty_among_Generation_Y/links/54ada0cb0cf24aca1c6f68e3/The-Impactof-Social-Media-Marketing-Medium-toward-Purchase-Intention-and-BrandLoyalty-among-Generation-Y.pdf

•

Bao, T., & Chang, T. L. S. (2014). Finding disseminators via electronic word of mouth
message for effective marketing communications. Decision Support Systems, 67.
Tillgänlig; Hämtad 2019-03-11 från: https://core.ac.uk/download/pdf/82314480.pdf

•

Bernhardt, J.M, Mays, D., & Hall, A.K. (2012). Social marketing at the right place and
right time with new media. Journal of Social Marketing, 2. Tillgänlig; Hämtad 201903-15 från: https://books.google.se/books?id=h_jhVzgnGQC&pg=PT485&lpg=PT485&dq=Bernhardt+J.M,+Mays+D.,+Hall+A.K.+
(2012).+Social+marketing+at+the+right+place+and+right+time+with+new+media.+J
ournal+of+Social+Marketing,+2&source=bl&ots=11zgFvVyZx&sig=ACfU3U2nxqF
TMWS4Y6O240lsGVZJVEWSiQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjAgKGbyJ_iAhUq
x4sKHQAtB58Q6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=Bernhardt%20J.M%2C%20
Mays%20D.%2C%20Hall%20A.K.%20(2012).%20Social%20marketing%20at%20th
e%20right%20place%20and%20right%20time%20with%20new%20media.%20Journ
al%20of%20Social%20Marketing%2C%202&f=false

•

Chevalier, M. & Mazzalovo, G. (2008). Luxury brand management: a world of
privilege. Singapore: John Wiley.

•

Cliffe, S.J. & Motion, J. (2005). Building contemporary brands: a
sponsorship-based strategy. Journal of Business Research 58. Tillgänlig; Hämtad
2019-03-30 från:
www.researchgate.net/publication/222362979_Building_contemporary_brands_A_spo
nsorship-based_strategy

25

•

Darley, W. K., Blankson, C. & Luethge, D. J. (2010). Toward an integrated
framework for online consumer decision making process: A review. Psychology
& Marketing. 27 (2) Tillgänlig; Hämtad 2019-03-11 från
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ojpTLILnicJ:https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html%3Fid%3D5799c6
eecbd5c220252bcf21%26assetKey%3DAS%253A388746202632195%25401469
695725979+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari

•

Erkan, I. & Evans, C. (2016). The influence of eWOM in social media on consumers’
purchase intentions: An extended approach to information adoption. Computers in
Human Behavior, 61. Tillgänglig; Hämtad 2019-03-15 från
https://www.academia.edu/25913809/The_influence_of_eWOM_in_social_media_on
_consumers_purchase_intentions_An_extended_approach_to_information_adoption

•

Fournier, S. & Avery, J. (2011). The uninvited brand. Business Horizons, 54.
Tillgänglig; Hämtad 2019-03-21 från
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/194.pdf

•

Galan, M., Lawley, M. & Clements, M. (2015). Social Media's Use in Postgraduate
Students' Decision-Making Journey: An Exploratory Study. Journal Of Marketing For
Higher Education, 25(2) Tillgänglig; Hämtad 2019-03-21 från
https://www.researchgate.net/publication/282908467_Social_media's_use_in_postgra
duate_students'_decision-making_journey_an_exploratory_study

•

Belch, G.E., Belch, M.A. & Dietzel, J. (2012). Advertising and promotion: an
integrated marketing communications perspective. (9. ed., global ed.) New York:
McGraw-Hill/Irwin.

•

Heding, T., Knudtzen, C.F. & Bjerre, M. (2016). Brand management: research, theory
and practice. (Second edition.) Abingdon: Routledge.

•

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och
kvantitativa metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

•

Kapferer, J. (2004). The new strategic brand management: creating and sustaining
brand equity long term. (3. ed.) London: Kogan Page.

•

Kapferer, J.N. (2012). The new strategic brand management: advanced insights
and strategic thinking. (5. ed.) London: Kogan Page

•

Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2010). User of the world, unite! The challenges and
oppertunites of Social Media. Business Horizons, (1) Tillgänlig; Hämtad från 201903-04 från http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf

26

•

Karlsson, M. (2018). Svenskarna och internet 2018 - här är hela rapporten.
Hämtad 2019-01-31 från https://www.dagensanalys.se/2018/10/svenskarna-ochinternet-2018-har-ar-hela-rapporten/

•

Keller, K.L. (1991). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based
brand equity. Cambridge, Mass.: Marketing Science Institute.

•

Keller, K.L. (2013). Strategic brand management: building, measurement and
managing brand equity. (4th ed. Global ed.) Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

•

Kelly, N. (2012). How to measure social media: step by step guide to developing and
assessing social media ROI. Indianapolis: Pearson Education

•

Kietzmann H, Jan., Hermkens, Kristopher., McCarthy. P, Ian and Silvestre. S, Bruno,
2011, Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of
social media. Business Horizons 54. Tillgänglig; Hämtad från 2019-03-15 från
https://www.academia.edu/959458/Social_Media_Get_Serious_Understanding_the_F
unctional_Building_Blocks_of_Social_Media

•

Klym, N., Montpetit, M. J. och Blain, E. (2010). Building Social Services. 2010 7th
IEEE Consumer Communications and Networking Conference. Tillgänlig; Hämtad
2019-03-25

•

Konkurrensverket, varför konkurrens? Hämtad 2019-03-39 från
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/varforkonkurrens/

•

Konsumentverket. (2018). Det här kan du anmäla. Hämtad 2019-04-10 från
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/anmal-tillkonsumentverket/det-har-kan-du-anmala/

•

McDonald, M.H.B., De Chernatony, L., Harris, F. 2001, “Corporate marketing and
service brands- Moving beyond the fast- moving consumer goods model”, European
Journal of Marketing, Vol. 35 Tillgänlig; Hämtad 2019-04-01 från
https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/1045/McDonaldCorporate%20Marketing%20and%20Service%20Brands.pdf?sequence=1&isAllowed
=y

•

Kim, A. J., & Ko, E. 2012. Do social media marketing activities enhance customer
equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research,
65(10) Hämtad 2019-03-24 från
https://www.researchgate.net/publication/251511530_Do_social_media_marketing_ac
tivities_enhance_customer_equity_An_empirical_study_of_luxury_fashion_brand

•

Kirby, J. & Marsden, P. (red.) (2006). Connected marketing: the viral, buzz and word
of mouth revolution. Oxford: Butterworth-Heinemann.

27

•

Kotler, P; Keller, K.L; Brady, M; Goodman, M; Hansen, T, (2009). Marketing
management. First edition, Harlow: Prentice Hall

•

Kotler, P. & Armstrong, G. (2013). Principles of marketing. (15. ed.) Boston: Pearson
Prentice Hall.

•

Konsumentverket; När markandsföringen bryter mot lagen, Tillgänlig; Hämtad: 201903-04 från https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/narmarknadsforingen-bryter-mot-lagen/

•

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, (2019), IVA-rapport detta krävs för att öka
konkurrenskraften när Sverige digitaliseras, Tillgänlig; Hämtad 2019-05-04 från
https://issuu.com/iva-publikationer/docs/201902-iva-digitalisering-slutrappo

•

Lund, R. (2003). Framtidens sponsring – bränn skiten! Framtidens köpare vägrar
matas med reklam. Resumé, Hämtad 2019-01-20

•

Manthiou alkaterini & Tang Ling 2013, Identifying and Responding to Customer
Needs on Facebook Fan Pages. Tillgänlig;
https://www.academia.edu/31068850/Identifying_and_Responding_to_Customer_Nee
ds_on_Facebook_Fan_Pages (Hämtad; 2019-03-14)

•

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken. (1.
uppl.) Malmö: Liber ekonomi.

•

Minton, E., Lee, C., Orth, U., Kim, C. & Kahle, L. (2012). Sustainable marketing and
social media a Cross-Country Analysis of Motives for Sustainable Behaviors. Journal
of Advertising, 41(4), Hämtad 2019-04-01 från
https://www.academia.edu/4043509/Sustainable_Marketing_and_Social_Media_A_Cr
oss-Country_Analysis_of_Motives_for_Sustainable_Behaviors

•

Nedungadi, P. (1990). Recall and consumer consideration sets: Influencing choice
without altering brand evaluations. Journal of consumer research. Tillgänglig;
Hämtad 2019-04-03 från https://academic.oup.com/jcr/articleabstract/17/3/263/1822527?redirectedFrom=fulltext

•

Phan, M., Thomas, R., & Heine, K. 2011. “Social media and luxury brand
management: The case of Burberry.” Journal of Global Fashion Marketing, 2
Tillgänlig; Hämtad 2019-03-20 från https://scinapse.io/papers/2088988338

•

Pich, C. & Dean, D. 2015. “Political branding: sense of identity or identity crisis? An
investigation of the transfer potential of the brand identity prism to the UK
Conservative Party”, Journal of Marketing Management, Vol. 31 Hämtad 2019-03-21
från:
https://www.researchgate.net/publication/276834327_Political_branding_sense_of_id
entity_or_identity_crisis_An_investigation_of_the_transfer_potential_of_the_brand_i
dentity_prism_to_the_UK_Conservative_Party

28

•

Ponnam, A. 2007. “Comprehending the Strategic Brand Building Framework of
Kingfisher in the Context of Brand Identity Prism”, The Icfai Journal of Brand
Management, vol. 4 Hämtad 2019-03-23 från
https://www.researchgate.net/profile/Abhilash_Ponnam/publication/268349999_63_C
omprehending_the_Strategic_Brand_Building_Framework_of_Kingfisher_in_the_Co
ntext_of_Brand_Identity_Prism_Comprehending_the_Strategic_Brand_Building_Fra
mework_of_Kingfisher_in_the_Context_of_Brand_/links/5472d4e60cf24bc8ea19a2c5
.pdf

•

Recuero, R. & Araujo, R., 2012. Strategies and Motivations Behind Artificial
Trending Topics in Twitter, Tillgänglig; Hämtad 2019-03-14 från
https://www.researchgate.net/publication/259338292_Strategies_and_Motivations_Be
hind_Artificial_Trending_Topics_in_Twitter

•

Regeringskansliet (2015)Digitaliseringen driver fram förändringar i alla
sammanhang, Tillgänglig; Hämtad: 2019-03-16 från
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/06/digitaliseringen-driver-fram-forandringari-alla-sammanhang/

•

Rissanen H., Luoma-Aho V. (2016). (Un)willing to engage? First look at the
engagement types of millennials. Corporate Communications: An International
Journal, 21(4), Tillgänlig, Hämtad 2019-03-21 från
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/CCIJ-06-2015-0038

•

Sahelices-Pinto, C., Lanero-Carrizo, A. & Vázquez-Barguete, J. L. (2018). Social
commitment or self-interest? Effect of responsible practices performance motivations
of firms on the consumer decision making process. Journal of marketing
communications.24 (3), Hämtad 2019-03-21 från
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2018.1425194

•

Statistiska centralbyrån. (2019). Företagsregistret. Hämtat 2019-01-31 från
https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/

•

Statistiska centralbyrån. (2018). Sveriges import. Hämtat 2019-03-02 från
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-import

•

Ström, R. & Vendel, M. (2015). Digital marknadsföring. (1. uppl.) Stockholm:
Sanoma utbildning.

•

Svensk handel (2018); Rapport-det stora detaljhandelsskiftet
2018https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-ochopinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digitalversion.pdf Hämtad: 2019-03-11

•

Svensson, P. (2015). Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik. Hämtat 201902-01 from
https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/maskintekni
k/kandidatarbete/Documents/20150225%20Vetenskapsmetodik%20fo%CC%88rel%2
02%20PS.pdf
29

•

Sweeney, Jillian C., Soutar, Geoffery N. & Mazzarol, Tim, 2012. Word of mouth:
measuring the power of individual messages. European Journal of Marketing, 46(1/2)
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/03090561211189310

•

Tsur, O. & Rappoport, A., 2012. What’s in a Hashtag? Content based Prediction of the
Spread of Ideas in Microblogging Communities, Tillgänlig; Hämtad 2019-03-14
https://www.cs.huji.ac.il/~arir/wsdm-2012-hashtag.pdf

•

Veirman, M. D., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram
influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand
attitude. International Journal of Advertising, 36(5), Hämtad 2019-03-11 från
https://core.ac.uk/download/pdf/55691871.pdf

•

Weinberg, B. D., Pehlivan, E. (2011). Social spending: Managing the social media
mix. Business Horizons, 54
Hämtad 2019-03-12 från http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/195.pdf

30

Bilagor
Frågeformulär
1.

Berätta om ditt företag

2.

Använder ni sociala medier?

3.

Vilka medier arbetar ni med?

4.

Hur frekvent använder ni sociala medier?

5.

I vilket syfte används medierna?

6.

Hur använder ni medierna för att uppnå syftet?

7.

Hur vill ni uppfattas på sociala medier?

8. Hur utformas marknadsföringen på sociala medier för att ni ska uppfattas på detta sätt?
17. Använder ni engagemangsinlägg på era sociala medier, exempelvis tävlingar?
18. Vad är ert syfte med att använda engagemangsinlägg?
9.

Följande mening stämmer/stämmer inte överens med vårt företag “sociala medier hjälper oss
att stärka vårt varumärke”?

10. Om ja - hur stärker det ert varumärke?
11. Följande mening stämmer/stämmer inte överens med vårt företag ”sociala medier ökar
kundernas varumärkesmedvetenhet?”
12. Varför/varför inte ökar sociala medier kundens varumärkesmedvetenhet?
13. Är det viktigt att skapa en plats i konsumenten minne? Varför?
19. Rangordna följande alternativ efter vad ni anser är det viktigaste resultatet av användandet av
sociala medier?
Varumärkesmedvetenhet
Ökad försäljning
Varumärkestillit
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